
 DHHS  نبراسكا 

 بیكیت؟ كاتي  برنامج  ھلما  او  ماذا 
 ذلك بخالف  یحتاجون الذین لألطفال Medicaid أھلیة یوفر. والدیھم  منزل في یعیشون الذین لألطفال مخصص البرنامج ھذا
 .بھم  الخاصة الصحیة الرعایة الحتیاجات العالي المستوى بسبب المستشفى دخول إلى

 البرنامج؟  ھذا  إلى  یحتاج  قد  من 
 القانونیة  السن دون أطفال أو طفل ولدیھا  Medicaid برنامج على للحصول المؤھلة غیر العائالت

 :یلي مما أكثر أو  واحد لدیھم  ممن ، عاًما 19
-
-
-
-

 ؛  الیوم في األقل  على ساعات 10 للتنفس الصناعي التنفس جھاز
 ؛  الھوائیة للقصبات المنتظم الشفط مع الھوائیة القصبة  فغر

و  ؛ الیوم في ساعات 10 األقل على الیومیة التغذیة أو  للسوائل المركزیة  الخطوط یشمل وریدي  عالج  إلى الحاجة 
 .الحیاة تھدد التي المواقف  من للوقایة الطبي والتدخل المستمر التقییم

؟ KATIE BECKETT برنامج خالل من المتاحة الخدمات  قد  ما 
 :الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما الطبیة، الحاجة على القائمة Medicaid خدمات جمیع

-
-
-
-

 ؛  المنزل في التمریض رعایة
 المستشفى  في اإلقامة
و  ؛ الطبیة والمعدات  والمستلزمات األدویة
 .الطبیب أتعاب

بعد خروجھ من المستشفى وكسبنا الكثیر من المال للتأھل    SSIمنافع لقد فقد طفلي 
 للحصول على مساعدة طبیة. یحتاج طفلي إلى رعایة تمریض في المنزل.  

 ؟المساعدة برنامج كاتي بیكیتھل یستطیع 

 برنامج یخدمھم  الذین  لألطفال Medicaid برنامج أھلیة لتحدید فقط وموارده  الطفل دخل استخدام  یتم       
Katie Beckett   . 

 األھلیة؟  على الخاص الصحي التأمین سیاسة تؤثر ھلھل 
 من خاص صحي تأمین عائلتك لدى كان إذا للبرنامج مؤھالً  یكون أن طفلك بإمكان یزال ال ، ال

 .اآلخر الصحي تأمینك یدفع أن بعد  Medicaid یدفع. أخرى مجموعة أو وظیفة خالل

؟ KATIE BECKETT برنامج على للحصول بطلب أتقدم ھلكیف 
 طفلك تقییم  ترید أنك إخبارك من وتأكد ،Medicaid طلب تقدیم  عملیة لبدء لدیك المحلي  DHHS بمكتب اتصل
 . Katie Beckett على للحصول مؤھالً  كان إذا ما لتحدید

الویب صفحة  على البرنامج ھذا حول  المعلومات من مزید على اعثر
-https://dhhs.ne.gov/Pages/Medicaid:الخاصة  بنا 
على  . Programs.aspx-Based-Community -و -مسكن

https://dhhs.ne.gov/Pages/Medicaid-Home-and-Community-Based-Programs.aspx
https://dhhs.ne.gov/Pages/Medicaid-Home-and-Community-Based-Programs.aspx
https://dhhs.ne.gov/Pages/Medicaid-Home-and-Community-Based-Programs.aspx
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